
 

 

 

 

 

Către, 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Bursa de Valori Bucureşti 
 
 

RAPORT CURENT 
 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București 

 
 
Data raportului:      13.01.2022 
Denumirea entității emitente:    VRANCART S.A.  
Sediul social:  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, 

Județul Vrancea 
Numărul de telefon/fax:    0237-640.800/0237-641.720 
Codul unic de înregistrare:    1454846 
Număr de ordine în Registrul Comerțului:  J39/239/1991 
Capital social subscris şi vărsat:    103.168.354,70 lei 
Piața reglementată de tranzacționare :  Bursa de Valori Bucureşti 

 

 

Evenimente importante de raportat: Încheierea operațiunii de majorare a capitalului social al 
VRANCART S.A.  
 

Societatea VRANCART S.A., denumită în continuare ,,Societatea”, informează acționarii și părțile 

interesate cu privire la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, derulată 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 

nr. 1/27.04.2021 și ale Prospectului simplificat de ofertă aferent majorării de capital social, aprobat 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1457 din data de 17.11.2021. 

Din numărul total de 171.947.258 acțiuni nou emise, s-a subscris un număr de 171.701.967 acțiuni, 

reprezentând 99,86% din Ofertă, astfel:  

• în prima etapă a operațiunii, s-au subscris 167.367.502 acțiuni nou emise, la un preț de 0,1 

lei/acțiune, care au atras sume în cuantum de 16.736.750,2 lei; 
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• în cea de a doua etapă, s-au subscris 4.334.465 acțiuni, rămase nesubscrise în Etapa I, la 

prețul de emisiune de 0,11 lei/acțiune, care au atras sume în cuantum de 476.791,15 lei.  

Astfel, în urma operațiunii de majorare de capital social au fost subscrise  171.701.967  acțiuni 

ordinare, nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de  17.213.541  lei, 

din care  17.170.196,70  lei reprezintă valoarea nominală totală, iar 43.344,65 lei  reprezintă prima 

de emisiune.  

Urmare a celor de mai sus, acțiunile rămase nesubscrise, în număr de 245.291, vor fi anulate.  

 

 

               Președinte Consiliu de Administrație 

     Ionel-Marian CIUCIOI 


